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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية والثالثون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ -مايو / أيار٣١بون، 
   املؤقت من جدول األعمال)د(٤البند 

  درجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري امل
  تقدمي الدعم املايل والتقين

  تقدمي الدعم املايل والتقين    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البيئة العامليـة               -١

املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق        عن الدعم املايل املقدم إلعداد البالغات الوطنية        
  .)١()األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(األول لالتفاقية 

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومــات،              - ٢
يضمن أن تكون مفصلة ودقيقة ومناسبة التوقيت وكاملة، عـن أنشطته املتعلقة بإعـداد             

، مبا فـي ذلك معلومـات     )٢(ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغاهتـا الوطنيـة       ا
ودعت اهليئة الفرعية أيضاً مرفـق      .  األمـوال  وصرف عن مواعيد املوافقة على التمويـل    

البيئة العاملية إىل تقدمي معلومات عن املوعد التقرييب إلجناز مشاريع البالغات الوطنية وعن             
رييب لتقدمي البالغات الوطنية إىل األمانة كي تنظـر فيها اهليئــة الفرعيـة يف              املوعد التق 

  .دورهتـا الثالثة والثالثني

__________ 

)١( FCCC/CP/2009/9و FCCC/SBI/2009/INF.11 وFCCC/SBI/2010/INF.3. 
 ).ب(١، الفقرة ٢-م أ/١٠املقرر  )٢(
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ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي معلومات مفصلة ودقيقـة               -٣
الغات الوطنية  فيما يتصل بالب   )٣(ملرفقعقدها ا ومناسبة التوقيت وكاملة عن نتائج آخر مجعية        

 من االتفاقية، مبا يف ذلك      ١١املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً للمادة           
معلومات عما ينطوي عليه نظام التخصيص الشفاف للموارد من انعكاسات علـى متويـل              

تاحـة   مرفق البيئة العاملية لضمان إ     وضعهاالبالغات الوطنية، وعن الطرائق واإلجراءات اليت       
املوارد املالية بكفاءة ويف الوقت املناسب للوفاء بإمجايل التكاليف املتفق عليها اليت تتكبـدها              

  . من االتفاقية١٢ من املادة ١البلدان النامية األطراف يف امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 
ة إمتـام مرحلـة     وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بإعالن ممثل مرفق البيئة العاملي           -٤

  .التجديد اخلامس ملوارد املرفق
وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الطلـب الـذي وجهـه مـؤمتر األطـراف يف                  -٥

 إىل مرفق البيئة العاملية بأن يقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة          ١٤-م أ /٤ و ١٣-م أ /٧ مقرريه
 املـشاريع احملـددة يف       مقترحـات  وإعدادصياغة  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف        

. ١١-م أ /٥ من املقرر    ٢وللفقرة   من االتفاقية،    ١٢ من املادة    ٤بالغاهتا الوطنية وفقاً للفقرة     
ودعت مرفق البيئة العاملية إىل تضمني تقريره إىل الدورة السادسة عشرة ملـؤمتر األطـراف               

  .معلومات عن مقترحات املشاريع اليت قُدمت أو أُقرت
والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن بعض األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول                -٦

أعربت عن بعض الشواغل إزاء الطريقة اليت تتبعها الوكاالت املشرفة على التنفيـذ التابعـة               
البيئة العاملية يف صرف األموال للبالغات الوطنية ودعت املرفق إىل تضمني تقريـره إىل               ملرفق

ة عشرة ملؤمتر األطراف معلومات عن اخلطوات احملددة اليت اختذها اسـتجابةً            الدورة السادس 
  .هلذه الشواغل

، على أن   ١٤-م أ /٤وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية، وفقاً للمقرر            -٧
يواصل، كأولوية قصوى، كفالة إتاحة ما يكفي من املوارد املالية للوفاء بإمجايل التكـاليف              

 مـن   ١فق عليها اليت تتكبدها البلدان النامية األطراف يف امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة             املت
  . من االتفاقية، ويف إعداد البالغات الوطنية الثالثة والالحقة، حسب االقتضاء١٢املادة 

 بالغاً مـن البالغـات الوطنيـة        ٢٣والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ مع التقدير أن          -٨
، وأنه مـن    ٢٠١٠يونيه  /قُدمت من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول حىت حزيران          الثانية

 طرفاً آخر من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول مـشاريع              ٧٧املتوقع أن يستكمل    
، حبلـول   الثالث، وطرف واحد بالغه الوطين      ٢٠١٠مارس  /آذار يف   الوطنية الثانية  بالغاهتا

  .٢٠١٠هناية عام 

__________ 

 .٢٠١٠مايو /ُعقدت يف أيار )٣(
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هليئة الفرعية للتنفيذ على أمهية القيام يف الوقت املناسب بإتاحة التمويـل            وشددت ا   -٩
من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول وفقـاً         املقدمة  الالزم إلعداد البالغات الوطنية     

  . من االتفاقية٤ من املادة ٣ للفقرة
ض األطراف غري   وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالشواغل اليت أعرب عنها بع           -١٠

املدرجة يف املرفق األول ومفادها أن التمويل املقدم للبالغات الوطنية عن طريق اإلجـراءات              
املعجلة قد ال يكون كافياً لبعض األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لتنفيذ األنشطة الـيت                

  .تضطلع هبا كجزء من عملية إعداد بالغاهتا الوطنية
ية للتنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول علـى تقـدمي    وشجعت اهليئة الفرع   -١١

مقترحات لتمويل بالغاهتا الوطنية الالحقة قبل استكمال بالغاهتا الوطنية الراهنة، حرصاً علـى             
  . الفرق التقنية الوطنية إلعداد البالغات الوطنيةاستبقاءوشددت على أمهية . استمرارية التمويل

     


